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Εισαγωγή 

Θέμα της εργασίας μας αυτής είναι ο ρατσισμός ή αλλιώς ή μη αποδοχή 

της διαφορετικότητας. Ένα θέμα παγκόσμιο, σύγχρονο μα και διαχρονικό.  

Ο καθένας μόνος του αλλά και όλοι μαζί ψάξαμε να βρούμε πληροφορίες, 

επεξεργαστήκαμε δεδομένα, συζητήσαμε, ανταλλάξαμε απόψεις και 

σίγουρα μάθαμε αρκετά χρήσιμα πράγματα.  

Οι πηγές που χρησιμοποιήσαμε είναι το διαδίκτυο, λεξικά, οι οικογένειές 

μας με τις ιστορίες που η κάθε μία είχε να διηγηθεί και οι προσωπικές μας 

εμπειρίες, αν και αυτές είναι πολύ περιορισμένες, μια και είμαστε ακόμα 

μικροί σε αντίθεση με τον ρατσισμό που υπάρχει πολλά χρόνια και 

εξαιτίας του έγιναν πόλεμοι, αγώνες, διαμαρτυρίες και θυσίες αλλά 

κερδήθηκαν και μάχες . 

Στις 21 Μαρτίου κάθε χρόνο γιορτάζεται η παγκόσμια ημέρα κατά του 

ρατσισμού. Διαβάζοντας και ψάχνοντας βρήκαμε ότι υπάρχουν 

οργανώσεις και διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται με το πρόβλημα 

αυτό. Στο τέλος της εργασίας μας επισυνάπτεται η Οικουμενική 

Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που υιοθετήθηκε στις 10 

Δεκεμβρίου του 1948 από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. 

Μελετήσαμε τις  διαφορετικές μορφές του ρατσισμού, τις αιτίες του, τις 

συνέπειές του στην κοινωνία, τους τρόπους αντιμετώπισής του και όλοι 

συμφωνήσαμε ότι η δικιά μας γενιά πρέπει να είναι σαφώς κατά του 

ρατσισμού με όποιο πρόσωπο κι αν αυτός εμφανίζεται ! 
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Ορισμός Ρατσισμού 

«Ρατσισμός (ο) κοινωνική ή πολιτική διακρίσεων, που βασίζεται στο δόγμα της ανωτερότητας 

μιας φυλής, εθνικής ή κοινωνικής ομάδας και στην καλλιεργημένη αντίληψη των μελών της ότι  

οφείλουν να περιφρουρήσουν την αμιγή σύσταση ,την καθαρότητα της ομάδας τους , καθώς και 

τον κυριαρχικό τους ρόλο έναντι των υπόλοιπων φυλετικών , εθνικών κοινωνικών κλπ ομάδων, 

που θεωρούνται από αυτά κατώτερες » 

 (πηγή  : ΛΕΞΙΚΟ της ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ) . 
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Είδη Ρατσισμού 
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Είδη ρατσισμού 

Κοινωνικός 

Επαγγελματικής 
θέσης 

Μορφωτικού 
επιπέδου 

Οικονομικής  θέσης 

Ιδιαίτερης 
καταγωγής 

Φυλετικός 

Χρώματος 

Εθνικότητας 

Θρησκευτικός 



Φυλετικός και Κοινωνικός Ρατσισμός 

«Φυλετικός ρατσισμός 

 

Σήμερα, η λέξη ρατσισμός χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις πράξεις μιας ομάδας ανθρώπων 

εναντίον μίας άλλης ομάδας. Έτσι, οι ρατσιστές υποστηρίζουν την διαφορετικότητα των φυλών. 

Επίσης, οι φυλετικοί ρατσιστές θεωρούν μία συγκεκριμένη ομοιογενή ομάδα ανθρώπων ως ανώτερη, 

π.χ. θεωρούν τους “λευκούς” ανθρώπους ανώτερους από τους “μαύρους”. Ο ρατσισμός θεωρείται 

παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος του ανθρώπου στην ισότητα στους τομείς της εργασίας, της 

πολιτικής, της οικονομίας και άλλων παραγόντων της καθημερινότητας. 

 

Κοινωνικός ρατσισμός 

 

Κοινωνικός ρατσισμός είναι η περιθωριοποίηση κάποιων ομάδων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα λόγου χάρη η διαφορές ανάμεσα στον εργασιακό τομέα (χειρωνακτικές-πνευματικές 

εργασίες),στον τόπο καταγωγής και διαμονής(αστοί-χωριάτες),στις πολιτικές και θρησκευτικές 

πεποιθήσεις » 

 

        

       Πηγή : Διαδίκτυο 
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Ρατσισμός- Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες 

Κοινωνικές ομάδες που υφίστανται ρατσισμό. 

 

• Γυναίκες 

• Παιδιά 

• Άτομα με ειδικές ανάγκες 

• Μαύροι 

• Παχύσαρκοι 

• Αλλόθρησκοι 

• Τσιγγάνοι 

• Ναρκομανείς 

• Κάτοικοι υποανάπτυκτων περιοχών   
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Αιτίες του Ρατσισμού 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του ρατσισμού, είναι πολύ βασικό να 

ξέρουμε πως και γιατί εμφανίζεται. 

 

Παρόλο που το κάθε ένα, από τα παραπάνω είδη ρατσισμού,  φυλετικός, κοινωνικός και 

θρησκευτικός, πηγάζει από διαφορετικούς κοινωνικούς παράγοντες, υπάρχουν οι 

παρακάτω κοινές αιτίες: 
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Αιτίες του Ρατσισμού 

• Ο φόβος της διαφορετικότητας. 

Οι άνθρωποι συνηθίζουν να νιώθουν ασφαλείς στο 

οικείο τους περιβάλλον, μαζί με ανθρώπους που έχουν 

την ίδια κουλτούρα, που αντιδρούν και 

συμπεριφέρονται σαν τους ίδιους. Οτιδήποτε διαφέρει 

αποτελεί γι αυτούς απειλή και έχουν την τάση να το 

βλέπουν ως κατώτερό τους,  

 

• Η άγνοια 

Η άγνοια ως αποτέλεσμα της έλλειψης παιδείας. Ένας 

άνθρωπος χωρίς γνώσεις, δεν έχει την ικανότητα να 

κρίνει σωστά θέματα που δεν καταλαβαίνει και είναι 

πολύ εύκολο να φανατιστεί εναντίων άλλων ομάδων. 

  

• Ο φόβος της απώλειας 

Η προσπάθεια του ανθρώπου να προστατέψει όσα 

ήδη έχει και όσα αποτελούν την ταυτότητά του, την 

δουλειά του, την κοινωνική του θέση, την περιουσία 

του ακόμα και την ίδια του την ύπαρξη. 
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Αιτίες του Ρατσισμού 

Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν λιγότερο ή 

περισσότερο, ανάλογα με το είδος του ρατσισμού είναι : 

  

• Οικονομικοί λόγοι. Η εκμετάλλευση των 

μεταναστών σήμερα, των μαύρων δούλων στο 

παρελθόν. 

  

• Θρησκευτικά πιστεύω (δόγματα)  που φανατίζουν 

ενάντια αλλόθρησκων. 

  

• Οικονομικά και πολιτικά προβλήματα μιας 

κοινωνίας (βία, εγκληματικότητα, ανεργία) ωθούν 

κάποιους ανθρώπους να εκτονωθούν πάνω σε 

ξένους. 

  

• Η επιθυμία απόκτησης δύναμης και εξουσίας. 

π.χ. Επεκτατικοί πόλεμοι. 
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Ο ρατσισμός πληγώνει  

και οδηγεί στην περιθωριοποίηση 

Αποτέλεσμα του Ρατσισμού 



Συνέπειες 
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• Ο φόβος της διαφορετικότητας 

 
Οδηγεί στην περιθωριοποίηση, στις άγονες αντιπαραθέσεις και την κατάργηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Πολύ σημαντική είναι και η ξενοφοβία όπως και η ακούσια απομόνωση ατόμων λόγω της 

χρήσης ναρκωτικών, της αδυναμίας κάποιου να βρει στέγη, εργασία κλπ. 

  

• Η άγνοια 

 
Οδηγεί στην προκατάληψη. Δεν είναι, μάλιστα σπάνιο το φαινόμενο άνθρωποι που υφίστανται το 

ρατσισμό να γίνονται εξιλαστήρια θύματα, όταν «προκύπτει η ανάγκη» να αποπροσανατολιστεί η κοινή 

γνώμη και να εκτονωθεί η δυσαρέσκειά της για άλλα ουσιώδη, υπαρκτά κοινωνικά προβλήματα. 

  

• Ο φόβος της απώλειας 

 
Οδηγεί σε διακρίσεις που μπορεί να προκαλέσουν την εκμετάλλευση κοινωνικών ομάδων, διχασμό και 

αναταραχές.  

  

• Οικονομικοί λόγοι 

 

Η εκμετάλλευση οδηγεί σε ανεργία και φτώχεια, λόγω των διακρίσεων που γίνονται από τους εργοδότες.  

 



Συνέπειες 
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• Θρησκευτικά πιστεύω 

 
Τα θύματα δέχονται επικριτικά σχόλια σχετικά με τη θρησκεία 

τους. Τους είναι τρομερά δύσκολο να βρουν δουλειά, αφού 

κανένας εργοδότης δε τους εμπιστεύεται λόγω της θρησκείας 

και της καταγωγής τους. Ακόμη όμως κι αν βρουν δουλειά, οι 

συνεργάτες τους δε τους αποδέχονται ως όμοιούς τους. 

  

• Οικονομικά και πολιτικά προβλήματα 

 
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια κοινωνία μπορεί να 

οδηγήσουν σε βία ενάντια στους ξένους, σε αύξηση της 

εγκληματικότητας, σε φτώχεια και στη χειρότερη περίπτωση σε 

θάνατο.  

 

• Επιθυμία για δύναμη και εξουσία 

 
Οδηγεί στην καταπάτηση των φυσικών δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, από τους κύριους υπεύθυνους δηλαδή τις λίγες 

ισχυρές χώρες ή τις λίγες ισχυρές κοινωνικές ομάδες, στα πιο 

ανίσχυρα θύματά τους, τις χώρες του τρίτου κόσμου, τις 

φυλετικές και εθνικές μειονότητες, τις οικονομικά και κοινωνικά 
περιθωριοποιημένες ομάδες.  

 



Λύσεις 

 

 

Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνά κανείς είναι ότι ο κάθε άνθρωπος έχει την ικανότητα να αγαπά, να  

δημιουργεί, να ζει σε κοινωνία, να σκέπτεται, να χαίρεται, να θαυμάζει. 

Ο ρατσισμός είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει και εντείνεται στις μέρες μας, ακόμα και στις πιο  

σύγχρονες κοινωνίες. Το πρόβλημα, συνεπώς, μας αφορά όλους άμεσα και πρέπει να   

συνειδητοποιήσουμε τη σοβαρότητά του και να εναντιωθούμε δυναμικά.  

Ο Πολιτισμός και η εκπαίδευση είναι ίσως τα πιο ισχυρά όπλα ενάντια στο ρατσισμό.  

  

Συγκεκριμένα:  

  

• Η οικογένεια πρέπει να μην περνάει προκαταλήψεις στα νεαρά μέλη της και ο κάθε πολίτης να  

διαθέτει κοινωνική συνείδηση.  

  

• Η Παιδεία πρέπει να βοηθά τα παιδιά να αντιλαμβάνονται τις ιδιαιτερότητες και να γίνει κατανοητό 

ότι οι πολιτισμοί αλληλοσυμπληρώνονται και δεν υπάρχουν χάσματα ανάμεσά τους. 

  

• Η Πολιτική ηγεσία να μην ενθαρρύνει ρατσιστικές εκδηλώσεις και να τιμωρεί παραδειγματικά  

όσους είναι ρατσιστές.   

  

• Οι Διεθνείς Οργανισμοί από τη μεριά τους μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις , οικονομικές ή  

διπλωματικές, σε όλους όσους καταπατούν και δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
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ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ 

 

 

• Η οικογένεια πρέπει να μην περνάει απαρχαιωμένες ιδέες και 
προκαταλήψεις στα νεαρά μέλη της.  

 

• Εκπαίδευση (Σχολεία- Πανεπιστήμια), Ο καθένας μας να μάθει να 
κρίνει , να μην πέφτει θύμα προπαγάνδας. Η παιδεία πρέπει να είναι 
ανθρωπιστική και να διαμορφώνει την εθνική και κοινωνική μας 
συνείδηση. 

 

• Τα κράτη - -Με πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των λαών διότι η 
επαφή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους είναι ένα μέσον 
καταπολέμησης του ρατσισμού. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι 
πολιτισμοί αλληλοσυμπληρώνονται 

 

• Οι Διεθνείς Οργανισμοί από τη μεριά τους μπορούν να επιβάλλουν 
κυρώσεις , οικονομικές ή διπλωματικές, σε όλους όσους καταπατούν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν σέβονται την ανθρώπινη υπόσταση 
του κάθε ατόμου. 
 

  

• Πολιτική ηγεσία. Να μην ενθαρρύνει ρατσιστικές εκδηλώσεις. 
Παράλληλα πρέπει να ασκεί υπεύθυνη πολιτική για τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, για τους αλλοεθνείς, για τις μειονότητες. 

•  
Τα Μ.Μ.Ε.( Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ) πρέπει να μην καλλιεργούν 
ρατσιστικές αντιλήψεις. Να προβάλλουν τα μηνύματα των 
πνευματικών ανθρώπων. 
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Ρατσισμός

Αιτίες

Οικονο-
μικοί και 
πολιτικοί 
λόγοι

Έλλειψη 
παιδείας

Ηθική 
εξαχρείωση

Συνέπειες

Οικονομική 
εκμετάλευση

Περιθωριοποιούνται 
άτομα και ομάδες

Τα άτομα δεν 
συνεργάζονται 
αρμονικά

Πνευματική 
ανελευθερία

Βία από 
τους 
ρατσιστές

Πολεμικές 
συγκρούσεις

Λύσεις

Παιδεία του 
λαού

Ανάπτυξη 
εθνικής και 
κοινωνικής 
συνείδησης

Αντιρατσιστικές 
εκδηλώσεις 

Συμμετέχοντες 
στις λύσεις

1. Οικογένεια

2. Σχολείο

3. Πολιτική 
ηγεσία

4. Μ.Μ.Ε

5. Διεθνείς 
Οργανισμοί



Συμπέρασμα 
Όπως είδαμε ο ρατσισμός γεννιέται και δημιουργείται σε κάθε 

σημείο του πλανήτη. Και δυστυχώς θα συνεχίσει.  

Μοιάζει με ιό γρίπης που αλλάζει πρόσωπα, μεταδίδεται με 

ταχύτητα και ευκολία και προσπαθεί να σκοτώσει την έννοια της 

διαφορετικότητας είτε αυτή είναι φυλετική, κοινωνική, ή 

θρησκευτική. 

Τα κύρια αίτια του ρατσισμού είναι : οικονομικά, παιδείας , 

πολιτικά , εθνικιστικά, θρησκευτικά, ηθικά , κλπ.  

Οι συνέπειές του είναι πάντα ίδιες : οικονομικές, ψυχολογικές, 

εκδηλώσεις βίας, ανελευθερία και περιθωριοποίηση. 

 

Οι τρόποι αντιμετώπισής του είναι πολλοί αλλά ο βασικότερος 

παράγοντας είναι ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ σε συνδυασμό την εκπαίδευση, 

δίνουν μία μόνιμη λύση στην κοινωνική αυτή «μάστιγα».  

 

Η αποδοχή της διαφορετικής ταυτότητας του κάθε ανθρώπου 

πρέπει να γίνει σε όλους μας σεβαστή, ειδικά σε εμάς τους 

Έλληνες που μέσα στα χρόνια έχουμε υποφέρει από τις συνέπειες 

του ρατσισμού και της ξενοφοβίας (προσφυγιά, μετανάστευση). 

Θα πρέπει να φερόμαστε στους άλλους όπως θα μας άρεσε να 

μας φέρονται, άσχετα με την εμφάνιση και τον πολιτισμό τους. Να 

μην τους κρίνουμε πριν τους γνωρίσουμε μόνο και μόνο από την 

εμφάνιση τους . 

 

Ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί πρέπει και μπορούμε να πούμε 

«ΌΧΙ» στον ρατσισμό και να προσπαθήσουμε, αν όχι να τον 

σταματήσουμε, να ανακόψουμε την πορεία του. 
 

 17 



Και να θυμάσαι : Διάλεξε τους φίλους σου ανάλογα με τον χαρακτήρα τους και τις κάλτσες 

σου ανάλογα με το χρώμα τους. Είναι παράλογο να διαλέγεις τις κάλτσες σου ανάλογα με 

το χαρακτήρα τους, όπως επίσης είναι αδιανόητο να διαλέγεις τους φίλους σου ανάλογα 

με το χρώμα τους ! 
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Επίλογος 



Το μήνυμα μας: 

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΤΩΡΑ 
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Πηγές (Βιβλιογραφία) 
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• ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

• ΛΕΞΙΚΑ 



Παράρτημα : 

Οικουμενική Διακήρυξη για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα 
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